
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling 
 
 
 
Alkmaar, 26 augustus 2022 
Kenmerk: IJPR/BAS/2208.004 
Betreft: “ mijn start in de brugklas van het Willem Blaeu”  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
We hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad en volgende week in goede gezondheid start op het 
OSG Willem Blaeu. Misschien ben je al druk bezig je nieuwe schoolboeken te kaften en heb je je laptop 
uitgeprobeerd. Als je nog geen agenda hebt gekocht, kun je de Plenda-agenda van het Willem Blaeu 
gebruiken. 
 
Dinsdag 30 augustus kom je voor het eerst na de zomervakantie op school. Je wordt om 9.00 uur op 
school verwacht. De klas waarin je bent geplaatst, staat op het boekje dat je tijdens de kennismakings-
middag hebt gekregen. Het programma op dinsdag duurt tot 13.00 uur. Bij binnenkomst word je door je 
mentor ontvangen. Je mentor vertelt wat de introductieweek verder in zal houden. 
 
Op de achterkant van deze brief kun je zien wanneer je tijdens de introductieweek op school bent. Van 
boven naar beneden staat de informatie voor jouw klas. Dit rooster krijg je ook uitgereikt op dinsdag. 
 
Op de dag dat je Expeditie Robinson doet en op de dag dat je naar het zwembad gaat is het nodig dat je 
op de fiets komt. Je blijft ook een keer op school slapen, die dag begint om 14.00 uur. Voor eten en 
drinken wordt gezorgd. Neem voor het slapen mee: 

 Slaapmatje 

 Slaapzak 

 Toiletspullen 

 Een kussen als je dat fijn vindt 

Let op! Als je de dag voordat je naar het zwembad gaat of Expeditie Robinson doet op school blijft 
slapen, heb je je fiets al een dag eerder nodig. Dan heb je je fiets bij je op de dag dat je op school 
slaapt. Je hoeft alleen je laptop mee te nemen op de dag dat er ICT vermeld staat in het schema. 
 
Vanaf maandag 5 september vinden de reguliere lessen plaats conform het lesrooster, dan neem je je 
schoolspullen mee naar school, zoals boeken, schriften en een gevulde etui. Je krijgt in de introductie-
week je inlogcode en schoolpas. Met je inlogcode kun je inloggen in Zermelo voor je dagelijkse rooster 
en in Magister voor je cijfers. Hierover krijg je instructie. 
 
De mentor ziet ernaar uit je volgende week weer te zien. Geniet nog even van de laatste vakantiedagen. 
Graag tot dinsdag 30 augustus! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. C. Melissen en mw. R. IJpelaan 
Afdelingsleiders onderbouw



 
 
Programma introductieweek brugklas 2022-2023 
 

Mentor 
Klas 
Lokaal  

ESHR 
1KBa (14lln) 
Lokaal 108 

EICH/NIEL 
1KBb (15lln) 
Lokaal 170 

MEKL 
1Ht (17lln) 
Lokaal 115 

MAIB 
1H (23lln) 
Lokaal 114 

SCHN 
1V (23lln) 
Lokaal 117 

BAM 
1M (21lln) 
Lokaal 113 

KEEB 
1Vt (20lln) 
Lokaal 110 

KEML 
1T (13lln) 
lokaal 105 
 

Dinsdag 
30-8 

9:00 -13.00 
uur  
 
9:15-10:15 uur 
ICT 
 
11:30-13:00 uur 
Midgetgolf 
 
 

9.00 - 13.00 uur 
 
9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 
12.00 - 13.00  
mentorzaken 

9.00 - 13.00 uur 
 
9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 
12.00 - 13.00  
mentorzaken 

9.00 - 13.00 uur 
 
9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 

12.00 - 13.00  
mentorzaken 

9:00 - 13.00 
uur  
 
10:30 - 11.15 uur 
ICT 
 
11:30-13:00 uur 
Midgetgolf 
 

9:00 – 13.00 
uur  
 
10:00-11:30 uur 
Midgetgolf 
 
11:30 - 12:15 uur  
ICT 
 

9.00 - 13.00 uur 
 

9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 

12.00 - 13.00  
mentorzaken 

9:00 - 13.00 
uur  
 
10:00-11:30 uur 
Midgetgolf 
 
12:15-13:00 uur 
ICT 
 
 

Woensdag
31-8 

14.00 - 20.00 
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd  
OVERNACHTEN 
 

9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen  

9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen 

9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen 

14.00 - 20.00 
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd 
OVERNACHTEN 
 

14.00 - 20.00  
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd  
OVERNACHTEN 
 

 
9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen 

14.00 - 20.00 
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd  
 

Donderdag 
1-9 

Ontbijten - 13.00 
 
9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 
12.00 - 13.00  
mentorzaken 

14.00 - 20.00 uur 
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd  
OVERNACHTEN 
 

14.00 - 20.00 uur  
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd  
OVERNACHTEN 
 

14.00 - 20.00 uur  
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd  
OVERNACHTEN 
 

Ontbijten - 13.00 
 
9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 
12.00 - 13.00  
mentorzaken 
 

Ontbijten - 13.00 
 
9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 
12.00 - 13.00  
mentorzaken 

14.00 - 20.00 uur  
 
speurtocht met 
avondspel 
  
voor eten en 
drinken wordt 
gezorgd  
OVERNACHTEN 
 

Ontbijten - 13.00 
 
9.30 – 11.30 
Expeditie 
Robinson 
 
12.00 - 13.00  
mentorzaken 

Vrijdag 
2-9 

9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen 

Ontbijten - 13.00 
 
9:15 - 10.15uur 
ICT 
 
11:30-13:00 uur 
Midgetgolf 
 
 

Ontbijten 13:00 
 
10:30 - 11.15 uur 
ICT 
 
11:30-13:00 uur 
Midgetgolf 
 
 

Ontbijten 13.00 
 
10:00-11:30 uur 
Midgetgolf 
 
12.15 – 13.00 uur  
ICT 
 
 
 

 

9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen 

9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen 

Ontbijten 13.00 
 
10:00-11:30 uur 
Midgetgolf 
 
11.30-12.15 uur 
ICT 
 
 
 

9.00 - 13.00 uur 
 
vertrek vanaf 
school naar de 
Hoornse vaart  
 
zwemkleding en 
fiets meenemen 

 


